






চোবধাশী দুক্তারান দাতুর কীট ৪৫ নং ভবন, 
স্ক.লবুক প্রেরে ভ্রীপর্চানন দাপদ্ারা মুছা । 

পদ 5৪1 হনে মাছ । 





দিবসের কম্দম নব সমাধান হলে । 

বলিতেন মা আমার সন্তানমণ্ডলে ॥ 

অতি শিশু পুত্র যেই কোলে নিয় তারে। 
উপন্যাস কহিতেন অপর সবারে ।। 

এক দিন জিজ্ঞাসা করিনু তার কাছে । 

মানুষ মিলে আর কেন না মা বাচে।। 
কেহ কি মরিয়া পুন বাঁচে কি কখন । 

বল ম। জননি যদি শুনেছ এমন ॥। 

মা বলেন মরিলে কি বাঁচে বাছা কেহ। 
প্রাণ তার উড়ে যায় পড়ে থাকে দেহ || 

তবে এক গণ্প আমি দেখি মনে করে। 

প্রক জন কোথা নাকি বেচেছিল মরে || 

হের দেখ বাছা! সব কে জানেকিগ্রামে। 

ছিলেন নৃপতি এক ধনেশ্বর নামে || 

পুঞ্জ পোৌত্র ভাই বন্ধু নকর লক্ষর ॥ 

লোক জন শত শত, সুখী ধনেশ্বর | 
১ 



( ২) 

এক দিন নিশিতে পর্াঙ্কে নরম | 

শুইয়া আছেন ছ্ধখে লইয়া] রমণী || 
তীষণ ভুঁজঙ্ক এক দংশন করিল! 
বিষম গরলে রাজ! পরাণ ত্যজিল || 

গুণের বণিতা তার বিষবদন]। 
কত বা কহিব তার দুঃখের কাদনা || 
হরি হর মরি মরি বলে হায় হায়। 

পতি সঙ্গে পুড়ি মরি নতী হতে যায় | 

পিতৃশোকে পুভ্রগণ সন্তাপ্িত চিতে । 
অগুৰ চন্দন কান্ঠে সাজাইল চিতে || 
আদিল সুরভি স্বৃতকুস্ত ভারে ভারে ! 

আনল ধৃপের বাশি যেবা যত পারে ॥| 

করিতে মৎকার কীঁধ্য রাজপুত্র সব । 

কান্দিতে কান্দিতে যায় যথা পিতৃশব ॥। 

পুর্বে না) হইত নিত্্রী অপূর্বব শঠায়। 

মৃত্তিকায় ধনেস্বর মুখে নিদ্রা যায় ॥ 

অপরূপ শুন কি বা হ্খের উদয়। 

পিতৃদেহ কাছে গিয়। দেখে পুত্রচত্ত্র॥ 

কাপিতেছে মন্দ মন্দ ক ক্ষণে ক্ষণ। 

নামিকায় অণ্প অপ্প বহিছে পবন || 



॥( * ) 
আকাশ পাইল করে নিশ্বাস, দেখিয়া। 
রাখিল কনক খাটে জনকে তুলিয়। ॥ 
জীবন জন্যেতে ষত্ব করিয়া বিস্তর 
সু ধীর পৃথিবীপতি বাঁচে অতঃপর | 

সেযে বাছা! কেঁচেশ্ছল শুন তাঁর মন্ম। 

অন্য ধনেশ্বরে আস্তে আজ্ঞ! দেন ধর্ম || 

যমদূত তায় কিছু না বু বিশেষ । 

এই ধনেশ্বরে নিয়! যায় যঘদেশ ।1 

যেরূপ কহিলা তিনি যম বিবরণ। 

বাছারে সে শুনে বপু হয় বি-বরণ 11 

তোমর1 সে শুনে ভয় পাইবে সবাই । 

সে কল শুনে আর প্রয়োজন নাই | 

অমর বলিনু ও মাবল বল বল। 

কেমন যমের পুরী শুনিব সকল ॥ 
রয়েছ ঘরের মাঝে ভয় কিবা তার । 

বল শুনি যমের আলয় কি প্রকার || 

মা! বলেন বালাই বাছারে মোর মবে। 

কল্যাণ ককন কাঁলী চিরজীবী হবে | 
সবিশেষ কি তবে শুন এক মনে । 

ধনেশ্বর য! দেখিল যমের ভবনে || 



(৪8 ) 

পণ গেয়ে মহীপাল উঠিয়! যসিল। 
ভাই বন্ধু পরিজন পুলকে পুরিল।1 
ডাকিয়৷ কহিল! তিনি গুন সর্বজন । 

অপরূপ দেখিলাম ঘমের ভৰন | 

এ দেহ হইতে প্রা হইয়া বাছির। 
রদ্ধাঙ্গলি মত মম হইল শরীর ॥। 
দেখিলাম ছুই বীর বিকটলোচিন। 
মেঘের গর্জনসম গভীর বচন || 

কটিতে পিঙ্গল বস্ত্র রাঙ্গা আভা ভার | 
শ্শ্রু দেখে অশ্রু বরে পরাণ শুকায় ॥ 
আমারে মাঝেতে রাখি যায় ছুই জন। 
কত দূরে করি এক তরঙ্গ দর্শন || 

অপার সে পারাব!র নাহি দেখি কুল । 

তরঙ্গ হেরিয়া প্রাণ আতঙ্কে আকুল ॥ 

ভাদিতেছে এক খানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরি। 

ভাবন! হইল সিন্ধু কেমনেতে তার ॥ 

কেমনে হইব পাঁর সপ্ত্রে নাই অর্থ। 
অকুল নিশ্ধুর কুলে ঘটিল অনর্থ।! 
সে পাঁতারে কে সাতারে যেতে পারে, পারে। 

পার কর্তে কহিলাম কর্ণধারে, ধারে || 



(৫ ) 

কর্ণগম বুঝি সেই কর্ণধার হবে । 
দয়! করে তরণীতে তুলে নিল তবে | 

মাঝ মাঝি মাঝী যেই নিয় গেছে তরি. 

উঠিল বিষম ঝড় মহা বল ক্র ॥ 

তীর হেন তটিনীর নীর ছুটে যায়। 
তীর ভেঙ্গে সুগভীর হ্রদ হয় তায় ।। 

প্রবল প্রতাপে উঠে তুমুল লহরী । 
মগ্রপ্রায় হৈল তায় জীর্ণকায় তরী || 

কর্ণ ফেলে কর্ণধার বক্ষে হাত দিয়! | 
বন্দল তরীর মাঝে ব্যাকুল হইয়া || 
উক ছুক দুক করি কাপিছে সঘন। 

্পন্দহীন বদনেতে না পরে বচন ॥ 

কাঁণ্ডারীর ভাব দেখে শুকাল বদন। 

বিপৃদভঞ্জন নাম হুইল স্মরণ || 
ছের ভবতারণ নামের দেখ রঙ্গ | 

কুলেতে লাগিল তরি ঠেলিয়। তরঙ্গ || 

পাঁর হয়ে উঠি এক রাজ্যের উপর। 
ধুম ধাম লাগিরাছে অতি ভয়হইর | 

দুর হতে. ভাব দেখে ভয়ে জড় সড়। 
পায় পায় লাগে যেতে শঙ্কা হলো বড়।। 



( ৬) 
বড় সে কটিন ঠাই নাহি কারো দেখা । 

দোসর যমের দুত করিয়াছে ভেকা || 

কাহার দোহাই দিব কে করে নিশার | 

আকুল হুইনু অতি ভাবিয়া অসার | 

হুইল মনের মাঝে আক্ষেপ অপার । 

হায় রে অতুল ধন ভাগ্ডারে আমার || 

সে ধন কিঞ্িৎ সঙ্গে যদ্যপি থাকিত। 

এদের তুষিলে ছুঃখ কু না ঘটিত ॥ 

ভাবিয়া চিন্তিয়া এই যুক্তি কৈনু সার । 

লোভ দেখাইর! যদি পাই সুনিষ্তার 11 
কহিলাম যমদূতে ক্রিয়া বিনয় । | 
আমারে দিওনা কষ হইয়! নিদয় || 

দৌত্য কার্ধ্য তোমাদের যমের আ'লয় । 

তাহাতে অশেষ ক্রেশ দিবা নিশি হয় ।। 

রুপা যদি কর মোরে বীরেন্্রকেশরী । 

অম রাজ্যে তোযাদের রাজেশ্বর করি || 

মহাঁক্রেশে দেশে দেশে ভ্রমিতে না হবে। 

রত্ব সিংহাসনে স্বখে সমাসীন রবে | 
করিবে কিইরগণে সেবা অবিরত। 

হইও না বীরবর সে সুখে বিরত | 



চিন 2 
এই বাক্য যদি মোর মুখে বাহিরিল । 
অগ্মিকুণ্ডে সর্পিঃ যেন ঢাঁপল কেট দিল || 
দস্ত কড় মড় করি গরজে ছু বার। 

থর থর কাপে মোর অধর শরার || 

বুঝিলাম মের দূতের দেখে রীতি | 

এ রাজ্যের মত নহে সে রাজ্োর নাতি 1) 

দূতেদের ভাব দেখে হলো অনুভব | 

ভিন্নমত মত যত নেখাকার জব 1 

এ রাজ্যের কম্মচারী পুকষ প্রধান । 

ধন পেলে নিধনকারীরে দেন ত্রাণ || 

নে রাজ্যের কার্যে হৈল আশ্চধ্য অন্তরে 
দুত হয়ে রাজ্য-লোভ তুচ্ছ জ্ঞান করে |। 

সতা বটে কেন বা মর্জবে রাজ্যে মন । 
কেন বা রতন প্রতি হইবে যতন || 

বড় অপরূপ ভাৰ দেখিনু সে ঠাই। 
রাজা প্রজা প্রভু ভৃত্য কিছু ভিন্ন নাই || 

কোথাও দেখিশ্ু ভাব অপরূপ অভি। 

এক!দনে প্রজাসনে বসির! ভূপতি || 
করিছে সবারে সবে সমান সম্মান । 

রাজা প্রজা বলে ভার নাহি ভিন্ন জ্ঞান | 



(৮) 

কোথাও প্রজারে দেখি রত্বাসনে বস । 
করিছে চৌদিকে সেবা স্বর্গের রূপসী ॥ 
গন্ধ মাল্য আদি নান] ভূষিত ভূষণে । 

ধুলায় ধূসর রাজা লুষ্িত ভূষণে || 

এথা দেখেন্ছি্গ যাঁরে ভীম অবতার । 

কাণ্পত মেন্দনী গিরি পদদস্তে যার 1! 

সংহ ব্যাত্র মণন্ষ গঞ্জার করিনর | 

যাঁর ডরে বান কৈল অরণ্যভিতর || 

সেখানে সে জন যেন ভেকের সমান । 
মক্ষিকার স্নর শুনি হয় হতজ্ঞান || 

কীট দেখে ভয় যার হইত এ ঠাই। 
মে বলে কিসের ডর কর তৃমি ভাই |! 

এখানে যাহা'রে দেখে স্বণা হৈত মনে । 
সেখানে সে জন বসে কনক-আসনে || 

মকলের পুজা হয়ে করে অধিবাস। 
গন্ধর্ধ কন্যায় সেবা করে বার মাস |! 

এথা জানিতাম যারে ধান্নিক স্বজন | 
দেবনিষ্ঠা শীস্তমতি কৰুণা কারণ | 
সেথা তার দশ! দেখে হুইল বিন্ময় | 

দের যা পাপিষ্ঠ ভণ্ড বলে সবে কয় ॥ 



( ৯ ) 

এখাঁনেতে যে ছিল বাডৃল সমতৃল। 
ভ্রমিত ভূধর কুঞ্জে হয়ে প্রেমাকুল ॥। 

বাকল কুটির বাপ কুটীর নিবাস । 
ফল মূল পাইলে পুরিত যার আশ |! 

সেখানে সম্ভোগ তাঁর কে করে দর্শন । 
আপনি করেন ধর্ম প্রেম সম্ভাষণ |। 

নিরন্তর কিন্নর সেবায় নিয়োজিত । 

উপাদেয় দ্রব্য নানা ভোজনে সঞ্চিত 11 

এই রূপ দেখে দেখে যাই ধীরে ত্বীরে | 
কত দিকে কত কাঁও দেশি ফিরে ফিরে ॥ 

যেখানে হতেছে শান্তি পাপিষ্ঠ ছুর্নে | 
উপনীত সেখানে হইনু কত ক্ষণে ॥ 

যেরূপ কঠোর শাস্তি হতেছে সেথায় । 

এখন ভাবিলে পরে জ্বর আসে গায় ।। 

প্রত্যক্ষ করিনু চক্ষে যে ৰপ ছুর্গতি। 
হায় যেন নরের না হয় পাপে যতি || 

গো" স্ত্রী; ভিক্ষু, ভ্রণ আর ব্রন্ম হত্যাকারী 
পঞ্চ মহ! প€পে পাপী যেই ছুরাচারী ॥ 
কুম্তীপাক নরকেতে থাকি নিরস্তর | 

ছাড়িতেছে আর্তনাদ তাপিত অন্তর ॥ 



( ১৭) 

মাঝে মাঝে মুভ আসিয়া হঠাৎ । 
লোহার ডাঙ্গম শিরে করিছে আঘাৎ।। 

কল কল তণ্ত তৈল আগুনে ফুটছে । 

পাব দিক হতে তাহে ডুবায়ে ধরিছে ॥ 

পুনশ্চ ভাঙ্গল মারি তুলিছে টানিয়। | 
ছুগরন্ধ বিষ্ঠার হুদে ধরিছে গুতিয়া || 
কল কিল করে কৃমি বদনে ঢুকিছে । 

কামড় মারিয়। ক্ষত বিক্ষত করিছে ॥ 

এইরূপ ভয়ঙ্কর দেখ ঠাই ঠাই। 
কি হবে না গেলে নয় ধীরে ধীরে যাই ॥। 

লম্পটের শাস্তি যথ! হয় বিপরীত । 
কতক্ষণে সেখানে হইনু উপনীত ॥ 

অগ্মির পালস্কু আর শধ্যা অগ্মিমর | 

অস্মিবিনিশ্বমত তাহে রমণী নিচয় ] 

কামাতুর পুকষেরে ডাকি নানা রসে। 

কে.তুক করিয়া কোলে চাপি ধরে কসে ॥ 

দহনে দুর্মমতি ঘোর আর্ভনাঁদ ছাড়ে। 

ছাড় ছাড় বলে অঙ্গ জ্বীলায় আছাডে || 

অমনি ডাক্গণ মারি ধমের কিন্কর। 

নরক কুণ্ডেতে মুখ ডুবায় সত্বর || 



(১৯ ) 

পুনশ্চ নরক হতে তুলিছে টানিয়! 1 
তীস্ষ সুচি মুখে চোকে দিতেছে গু'জিয়া || 
তপ্ত তৈলে ভাজা ভাজা করিছে শরীর । 

ধড় ফড় করে পবে হইয়া অধীর ॥ 

লোহ পিঞ্ররেতে পুন পৃরিয়া তাহারে । 
চৌদিক হইতে সব ভাঙ্গস প্রহারে | 
স্তীক্ক কাটায় তনু করিছে বিশ্কত | 

কি কব যন্ত্রণা চক্ষে দেখিলায যত ॥ 

কুপণের শাস্তি যথা হতেছে কঠোর | 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা যাই অতঃপর ॥। 

যেরূপ দেখিনু সেথা ছুঃসহ যাতনা । 

কূপণতা যেন নাহি করে কোন জনা ॥| 

দেখিলায যত সব কপণ সেথায় । 

কণ্ঠ কাঁটা খেতে নারে কাতর ক্ষুথায় || 

শকুনীত্র প্রায় অতি শুক্ষতন্থ সব । 

করিতেছে চারি ধারে চিটি চিচি রব | 

চারি ধারে মিষ্ট অন্ন অধৃত সমান । 
থরে থরে ব্বর্ণ থালে রয়েছে সাজান || 

নুবর্ণ ঝারীতে জল কপুরবাদিত। 
চৌদিকে ব্সপরিযিত রয়েছে সঞ্চিত ॥ 



(১২) 

ব্যস্ত হয়ে যদি তার দেয় ভাতে হাঁত। 

অমনি বিষ্তার রাশি হয় অকল্মাৎ ॥ 
ললাটে আঘাত করি ছাঁভে আর্তনাদ । 
বড় হুঃখ হলে। মম দেখে সে বিষাদ | 

এরূপ দেখিয়া! যাই ভাবিয়া শঙ্কট । 
উপনীত হৈনু ক্রমে যমের নিকট || 
শমন সহিত মম ন! হলো! দর্শন | 
লোক মুখে শুনিল!ম নান! বিবরণ 11 

কেহ বলে একি মুর্তি করি দরশন । 
অকুণ সমান দুই বিকট লোচন || 
কড় মড় করিতেছে দশন অধরে। 

উদ্যত মুদ্দার করে প্রহার বা করে || 

কেহ বলে আহ! মরি কি চাৰ মুরতি । 
ওুসন্ন বদনে কিবা মধুর ভারতী || 
ছুই কর প্রসারিয়া হাসিতে হানতে । 
পুত্র বলে কোলে যেন চাছিছেন নিতে || 

খাতা পত্র নিয় চিত্রগুগ্ড বসে আছে। 

যমদূত গণ মোরে দিল তার কাছে ।। 

থর থর কাপিতেছে হুদয় অধর । 

দাড়ায়ে রহিনু ভয়ে হয়ে বন্ধ চ্বর || 



( ১৩) 

দেখিনু বিচার সেথা অদ্ত,ত প্রকার | 

বদনে ন1 সরে বাণী কহিতে বিস্তার || 
যৃত প্রাণী যত সব আছে দাড়াইয়া | 

বিচার করেন ধশ্ম সবারে ডাকিয়া ॥। 

কত প্রাণী আসিছে যাইছে কত আর। 
গণনা] করিয়া কে বা সংখ্য। করে ভার ॥। 

কতক্ষণে একজন দেখিনু সে স্থলে । 
আলাপ তাহার সঙ্গে ছিল ধরাতলে | 

পরম পণ্ডিত তিনি গুণের আঁকর । 

ধরায় সকলে তারে করিত আদর ॥ 

জ্যোতিষ সঙ্গীত বাদ্য সাহিত্য নাটক । 
নানা বিদ্যা-বিশারদ শাম্ত্র-অধ্যাপক || 

দাঁড়ালেন আনি তিনি ধর্ষ্বের সম্মুখ | 
মুখ শুকায়েছে ভয়ে কাপিতেছে বুক || 

চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিল তীর প্রতি 
কি ধর্শ করেছ বল শিয়া বস্গুমতি || 

চিত্রগ্ুপ্ত যুখে এই বচন শুনিয়া ৷ 
চিত্রপট সমান.রহেন দ্ড়াইয়া || 
ঝর ঝর চক্ষুজলে বক্ষ ভেসে যায়। 
মনেতে ভাবেন হায় কি হথে উপায় ।। 

শি 



( ৯৪. ) 

কত সাধে শিখিলাদ শাজ নানামত । 

অনর্থেরু জনয হৈল- সে সকল যত ॥। 
না কৈল স্বনহুত কিছু সাহিত্য অসার | 
ভূগোল গোলের তরে হইল আমার || 

যেরূপ ধর্শের কাছে কঠিন বিচার | 
ন্যায় না করবে কিছু সুসার তাহার ॥ 

কি করি' এখন হায় উপ্লার কি হবে। 

এতেক ভাবিয়া! তিনি রহেন নীরবে | 

বুদ্ধি লুগ্ত চিত্রগুণ্ত দেখিয়া তাহার । 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরে তার জিজ্ঞাসে বিস্তার ॥ 

কহ হম্ভ তোমারে এ জন মহী মাঝে । 
দিবস 'ফামিনী ব্যস্ত রাখিল কি কাজে ॥ 

যদ্যপি' দেখিতে কেহ বিপদে পতিত । 
দেখিতে যদঃপি কেস হয়েছে ভাপিত |! 
কাহারেও পীিভ করিলে দরশন । 

সাধ্যমত্ে করেছ কি যন্ত্রপা মোডন ॥। 

নয়ন আমারে সাক্ষর দেহ সাভ্য-করে। 
কি কম্ম করিলে তুষি অবনী ভিতরে 11 
কাহারে ও দেখে ভুমি দুংখেকে-কিচল। 
ভারা-হতে শীর ধারা-ফোলেক্:কি বল 1 



( ৯৫ ) 

সত্য বাণী শ্রবশ খলছ মম প্রি । 
কি কন্দম করেছ তুমি শরিয়া বন্গুমতী 1 
পরের সঙ্গ, আর পরের মঙ্গল । 
এইত শুনিতে ভাল বাদিতে কেবল | 

রসনা আমারে কহ বচন অরূপ | 

ধরণীতে ধর্ম কম্ম করিলে কিরূপ | 
সম্ভাপিত যদ)পি দেখিতে কোল জনে । 

তুষ্ট কি করেছ ভারে মধুর বচনে ॥ 

কহ জিহ্বা তোমারে জিজ্ঞাসি বিশেষ । 
দিতে কি অজ্ঞান জনে সৎ উপদেশ || 

অধর্শ করিলে কেহ অজ্ঞতার দায়। 
নীতি কয়ে ধশ্ন পথে এনেছ কি তাঁর || 

মম প্রতি কহ বুদ্ধি প্রমাণ বচন। 

কি কাজে তোমারে ভবে রাখিল এজন । 

দেখিয়া বিশ্বের ভাব চিনিয়! ঈশ্বরে | 
হতো কি প্রচুর সুখ অন্তর ভিভরে ॥ 

একে একে চিত্রগুণ্ড জিজ্ঞাসে সকল । 

ভয়েতে আকুল তিনি আখি ছল ছল ॥ 
কি হবে ভাবিয়| তিনি স্ছলেন ককর । 
অক্ষ প্রত্যঙ্ষের! সব করিছে উত্তর 1 - 



( ১৬ ) 

হস্ত বলে মহাশয় নিবেদন করি । 
যে কাষেতে ব্যস্ত ছিন্ু দিবা বিভাঁবরী | 

ছুর্বলে আঘাত আর ছুর্বলে পীড়ন । 

এই বই অন্য কাষে ন' ছি কখন।। 

মিথ] না কহিব শুন গ্রমাণ উত্তর | 

আর যে ক্রু কম্ম ধরণী তিতর | 
দন্যু কন্মে সদা অর্থ করে উপার্জন | 
স্বৈেরিণীর হস্তে সদ করেছি অর্পণ || 

বিনয়ে কহিল নেত্র শুন মহা' প্রভু । 
কোপদৃষ্টি বিনা অন্যে না দেখিনু কভু ॥। 
পরছুঃখ দেখিলে হইত বড় সুখ | 
পাইলে পরের ছিদ্র বাঁড়িত কৌতুক |। 

শ্রবণ কহিছে কর শ্রবণে শ্রবণ । 

ভবের ভিতরে কম্ম করিনু যেমন || 

পর নিন্দা শুনিতে পাইলে নিরবধি | 
থাকিত না তবে আর তখের অবধি || 

পৃথিবীতে সদ? ঘবন্্ব লোকে লোকে হয় । 
বাক্যঘলে দেখানে করেছি হয় নয় || 

ষে দিত গ্রাচুর ধন বাচাতাম ভায় | 
যভনে শিখেন্ছ তর্ক কে অটে কথায় || 



0 ৯) 

ভাল মন্দ লা জানি খিয়াছি যেই পথে). 
কথার কৌশলে অন্য এনোঁছ সে মতে | 
ধষ্নাধশ্ন না জানি যাহাতে লাভ হবে । 

সে কশ্ম রুরিতে আজ্ঞা দিয়াছিনু সবে | 

বুদ্ধি বলে মম বাণী শুন মহাশয় | 
স্বভাবতঃ শশ্স আমি ছিন্ু অতিশয় || 

অজ্ঞান পশুরে দেখে দুর্বল নিতান্ত । 
মনুষ্যের দাস তার করিনু সিদ্ধান্ত || 

পড়িয়া! চার্ধ্বণাক শাস্ত্র জুক্মম হৈনু আর । 
আছি কি না আছি শেষে জানা হলো ভার | 
কাষেই হেলায় কৈন্ু ঈশ্বর কে হয়। 
আপনি হয়েছে স্ন্টি না আছে সংশয় 1 

অঙ্গ প্রতাঙ্গের করে এরূপ উত্তর । 

চিন্রগুণ্ত বলে অরে ছুম্মতি পামর || 

এই সব কম্ম তৃমি করিলে অবনী। 

সমুচিত শাস্তি তার দিব রে এখনি |$ 

এত বলে আজ্ঞাঁদিল অর্ব,দ কিঙ্রে | 

রৌরব নরকে এরে লহ শীয্লে করে |। 
তপ্ত তৈলে ভান্ক! ভাজা কর এর দেহ.। 
চোকে মুখে তত. লোঁহ ক'টা উঁজে দেহ |! 



(৯৮ ) 

দেখিয়৷ তাহার শাস্তি ভয় হলো বড়। 

বদনে ন! সরে বাণী অঙ্গ জড় লড়।। 
হেন কালে চিত্রগডপ্ত ডাকেন আমায় । 
ভয়ে অভিভূত হয়ে যাইন্ “সথায় ॥। 

ভাগ্যের উদয় কিব! শুন সর্ব জন । 
মম পানে দৃ্টি করি চিত্রগুণ্ত কন ।। 
অরে অনুচরগণ কি করেছ আর । 
কাহারে এনেছ ধরে না করে বিচার | 

এই ধনেশ্বর আস্তে না দিমু আরতী । 
অন্য ধনেশ্বর আছে যাহ শীস্রেগতি ॥ 

আশু এরে রেখে এস অবনী ভিতর । 

বিলব্ব কোর ন! আন অন্য ধনেশ্বর ॥ 

এই ধনেশ্বর বাস করে যে নগর । 

তাঁহারো। বসতি সেথ! শুন ব্রেকিস্কুর ॥ 

সামান্য সে নয় অতি ধার্থিক সুজন । 

যাইবে পুষ্পক রথ তাহার কারণ | 

আমারে লইয়া তবে আসে যমদূত | 

চৌদিকে দেখিনু কাঁও পরম অস্ভত ॥ 

নেথাকার হাব ভাব হেরিলে নয়নে । 

ধরাতে আমিতে সাধ নাছি হয় মনে ॥ 



(১৯ ) 

কোন খানে দেখিলাম মনোহর বাড়ী । 

স্বর্ণ পাটে দেউল রচিত পরিপাটী ॥ 
নীলকাস্ত মণি বেদি নুন্দর গঠন | : 

উড়্িছে সুগ্নন্ধি রেণু অন্বওজ্ঞ আসন ॥ 

নান। বিধ উপাদের রয়েছে প্রচুর | 

স্ুধাময় সৌরভেতে ক্ষুধা হয় দূর ॥ 
থরে থরে প্রতি ঘরে অযৃত হরস। 

পরিপূর্ণ রহিয়াছে সহজ কলস | 

ফিরিছে সে হর্য মাঝে অপ্নর রমণা । 

পূর্ণচজ্দ্রনিভাননী বিশালনয়নী ॥ 

কার হস্তে পুন্প মাল্য সুগন্ধ চন্দন | 

চাঁমর কাহার হস্তে বিচিত্র বরণ ॥ 

কোন ধনী নানাফুলে গাখি গুঞ্জ হার। 

সযতনে সাঁজাহছে যত গৃহ দ্বার ॥ 

কোন খানে অঙ্গনা হইয়! হৃষ্টমন। 

অঙ্গনে করিছে নান! সুগন্ধি সিঞ্চন ॥ 

চৌদিকে বাজিছে নানা বাজন! সুন্দর ! 

বণঝরী যৃদক্গ বিনা কাৎস্য মনোহর ॥ 

আসিবেন ধনেশ্বর হয়ে হৃষ্টচিত ৷ 

করিছে সকলে না'ন। মধুর সঙ্গীত ॥ 



(২৭ ) 

সুশোভন কানন পথের মাঝে মাশে। 
কামলতা কতরূপ তার কাছে লাজে ॥ 

কুজিত কোকিল ডাকে গুগুরে ভ্রমর । 

হেরিলে কাস্তার কাস্তভি জুড়ায় অস্তর | 

মনোহর সরোবর উদ্যান ভিতরে । 
নানাক্সাতি জলচর ভাহে কেলী করে ॥ 
চারিধারে বকাবকী করে বকা বকী। 

কেলীপর কৌতৃকে বিহরে চকাঁচকী ॥ 

এরূপ বিচিত্র ভাব নয়নে হেরিয়া । 

পাইয়! পরম প্রীতি আসি পথ দিয়া 11 
কতক্ষণে প্রীণ মম শরীরে সঞ্চারে । 
পুনশ্চ ঘরেতে দেখি তোম। সবাকারে || 

এখন আযার বাক্য শুন সর্বব জন। 
কোথ। অন্য ধনেশ্বর কর অন্বেষণ || 

হর্মপরায়ণ তিনি বন্ড পুণ্যশালী। 
হয়েছে কি হবে ভার মৃত্যু 'আভি কালি ।। 

উাহার জীবন কথা শ্রবণে শুনিব। 
যে কর্্ কণ্রল! তিনন' সে কর্খা করিৰ || 
তবে সে শমন শঙ্কা না রহিবে আর । 
হেলায় পাইব অস্তে নরকে নিস্তার |! 



( ২১ ) 

এ কথা শুনিয়| তবে ধায় শত জন । 

কোথ1 অন্য ধনেশ্বর করে অন্বেষণ || 

পরম ষতনে খুঁজে প্রতি ঘর ঘর । 
হেন জন নাহি নাম ধরে ধনেশ্বর || 

নিবিড় বিজন এক নগরের পাশে | 

পরিশেষে সকলেতে সেই খানে আসে || 
ভগ্ন এক কুঁড়ে তাছে ঝলমল করে। 

তার মধো নারী এক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে |1 

কেন কাস্ত শাস্তমতি গুণের সাগর । 

কান্তারে ফেলিয়া গেলে কান্তার ভিভর || 

পতি বিনা সতী বল দাঁড়াবে কোথায় । 
গুণমণি ! দিনমন ত্যজে কি ছায়ায় || 

কান্ন৷ শুনে শত জন যায় সেই খালে । 

সতীরে সাস্তধনা করে বিছিত বিধানে || 
পরিশেষে কহে সবে অগ্জালি বাধিয়া | 
কি ছুঃখে কান্দিছ লতি কহ বিশেষিয়। || 

অঞ্চলে মুছির়া অাখি বসে বরাননী । 
বলে তে!রা কে এলিরে বৈসরে বাছনি | 

কে আছে রে ছুখিনীকে সান্তনা করিতে । 
বড় ভাগ্যে তোমাদের পাইনু দেখিতে || 



( ২২ ) 

কি কব দাকণ কথ! বাক্য নাই এুখে। 
বিষাদে বিদর়ে যুক মরি মনো 'ছুখে || 

এ বনেভে স্বামী আর আষি ছুই জন । 

ছিপাম জুখেতে দুঃখ না জানি কেমন || 

সম্পত্তির পতি পে পতি মম ছিল । 
সদা সদাচারে তীর জীবন কাটিল ॥। 
ফল মূল ভোজন করিল! কত কাল। 

কতু না জানিলা প্রভু ছুঃখের জগ্তাল ॥ 

আল্জিকে প্রভাতে বড় দুর্দেব ঘটিল। 
স্বর্গ পথ হতে এক সুরথ আইল || 

শুরতরঙ্গিণী তাছে করিতেছে গান । 

সুর তরঙ্গিণী শুন্যে বহিছে উজান ॥ 

উক্কাপাতে যামিনীতে আলো যেন হয়। 
হুইল সেরূপ আলে। বনে মে মময়।। 

স্বশী স্বেরভে পুর্ণ হৈল বনস্থুল | 
উঠিলেন কান্ত রথে পেয়ে কুত্ুহল || 

যে সব কামিনী সেই রথমাবে ছিল । 
তরঙ্গিণী নীরে তারে স্মান করাইল ।। 
অপুর্ব কুন্ুম মাল্য কণ্ঠেন্ডে পরায়ে । 
লয়ে গেল হর্গপথে বাজনা বাজায়ে ॥ 



( ২৬ ) 

আর না হেরিলু' ময প্রাণের ঈর্্বরে | 
কাদিতেছি.পড়ে এই ধূলার উপরে || 
এই ভ শুনিলে- বাপু অস্ত, কাহিনী । 
পতি ছেড়ে গেছে মোর আমি অভাশিনী || 

এত শুনি সবে বলে তুমি সাধ্বী সভী । 
সার্থক বর্িল ভারে ধন্য তব পতি || 

ভাগের গরিম! ভার না ষার কহন। 

সশরীরে স্বর্গেতে করিলা আরোহন ॥। 

গুণবতী সতী তুম দয়াহীনা নও | 
হুত্ডেছি শশরণাঁগত সুপ্রবন্ধ হও | 

তোমার পতির তত্ত্বে আম! সর্বজনে ৷ 

পাঠালেন নরপতি পরম যতনে | 

পুণ্য বলে গিয়াছেন ভিনি স্বর্গ ধাম ! 

না হুইল আমাদের পূর্ণ মনক্ষাম |1 
এই ভিক্ষা! চাঁই দেবি মিনতি করিয়া 

ধন্য কর ধরাধিপে আপনি যাইয়? ॥| 

সতী-বলে সৈ কি কথা একি আর বল'। 
পতিশেোকে একে আমি বিষম বিকল || 

কেমনেতে যাব ভাতে জেতে আমি নারী-। 

লজ্জা কয়ে এদশায় খেতে সামি নারি 11 



( ২৪ ) 

বিষণ হুইয়৷ সবে এতেক শুনিয়া | 

পুনশ্চ সাধিলা তীরে অশেষ করিয়। | 

অগতা? সম্মতি সতী দিয়া সর্বজনে | 
ভুপত্তিভবনে যান মরাল গমনে || 

সতীরে ভূপতি কাছে দিয়া সর্ব জন । 
কহিল বিশেষ করে সকল কথন ।। 

আনন্দে নপতি তীরে বিস্তর বাখান। 

কহিছেন, যৃছু মন্দ সুমধুর বাণী || 

তুমি সতী গুণবতী এ জগতে সার । 
ভাগাবতী কে বা আছে সমান তোমার || 

বড় প্ুণো পেয়েছিলে পতি 'প্রাণখন। 

না জন্মিল তার তুল্য মানব সুজন ॥ 

দয়া করে কহ তার জীবন আখ্যান । 

কিবা ধর্ম ছিল তার কিবা ধ্যান জ্ঞান || 

কি কর্ম করিয়া ভিনি কাটালেন কাল । 
কহ দেবি যুডুক মনের কুজঞাল ।। 

এত শুনি শশমুখী ভালি আখি জলে । 
বলে হায় কব বা কি পরাণ উঠে আলে ॥ 
তবে যদি'আপনার উপকার হয়। 

 বিশেষিয়! কছ্ছি তবে শুন সমুদয় ॥ 



(৭৫ ) 
কীর্ভি ধামে বসেছিল আসাদের আগে । 
কতদিন ছিন্ জেখ। বড় অনুরাগে ॥ 

অতুল সম্পদ ছিল জামার পতির £ 

সর্ধদ। লগ্্যয়ে রত ছিলেন সুধীর ॥ 

পর উপকার কার ছিল প্রিয় কম্ঘ্। 

একই অহিংস ভার শীতিকর ধন্ম | 

অজ্ঞান জনেরে তিনি দেখিলে নয়নে । 

দিতেন হু উপদেশ মধুর বচনে ॥ 

এপ্রকার ছিল ভার মুরতি প্রসন্ন । 

যে দেখিত সেই সুখী হইত সম্পন্ন ॥ 
বলিতে ন1 পারি ভর গুণের ধারিমা | 

অপুর্ব নিম্নল রূপ প্রেমের প্রতিমা 

কন্তেক দিবসে গুভূ ওঁরসে ভাহার । 
স্তন্থিল কুমার এক গন্তেতে আমার ॥ 
প্রত্রের প্রফুল মুখ পিষুষ পয়োধি । 

হেরে ন! রহিল আর সখের অবধি ॥ 

আনন্দেতে পতি মস হয়ে ষত্ববান.. 
দীন দুঃখী জলে নান1 করিলেন দান ॥ 
স্বখের উৎসবে পুর্ণ হইল ভবন । 
সকলের মুখে-হাঁনি হেরিয়। নন্দন ॥ 

৩ 



( ২৬ ) 
কালনামী নামে মম ছিলেন দেবর । 

হিংসায় অস্তর ভার হৈল জ্বর জ্বর 1 

প্রাণের ধাছারে মম মারিয়। প্রহারে । 
আমাদের শাস্তি দিল বিহিত প্রকাতে £ 

অতঃপর ছুজনারে বান্ধি রজ্জ, দিয়! । 

গ্রহের ভিতর হতে দিল খেদাইয়। ॥ 

সহজে অবল। আমি ছুংখ সাহি সহে। 

ছু নয়নে দর দর অশ্রুধারা বহে ॥ 

বদনে না সরে বাণী,ধরি তার হাত | 

কহিলাম কি হইল বল প্রাণনাথ ॥ 

দশ মাস দশ দিন ধরিনুজওরে । 
€কাথ1! সে কুমার মম দেহ ভেসন্বরে॥ 

ভাল মন্দ কিন নাহি বলিয়। প্রাণেশ। 
ঈশ্বরের প্রতি স্তব করিলা অশেষ ॥ 
অহে দীন দঘ্লুময় অনাদি কারণ। 
এই ভিক্ষা দেহ দাসে দেখে অকিঞ্চন £ 

ভ্রান্তি বশে জ্রাভ! মঞ্ধ করিয়াছে মন্দ । 

ও. জ্ঞান ভীঁহারে দেহ ঘুচাইয়। ধন্ধ ? 

কোন কালে যদি কিছু পুণ্য থাকি করে 
সেই গুণ দিব প্রভু ক্ষম নছোদরে | 



(॥ ২ ) 

গুশ্মিল আমার মার গর্ভেতে যে জন! 
যতনে জননী কত করিল পালন £ 
মায়ের বন্ধের ধন থাকিবে বিষাদে । 

ক্ষম প্রভূ ত1 দোখিলে প্রাণ মম কাদে [ 

এত বলি প্রাণ পতি ত্যজি সেই পুর। 
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিয়া আইল এত দুর 

পরিশেষে এই দেশে হয়ে উপনীত । 
বসতি করিলা স্থান পেয়ে মনোনীত ॥ 

সে অবধি আছি মোরা এ পুর ভিতরে । 
আর ন! কিরিয়া গেনু আপন নগরে ॥ 

কেবল বিভূর ভাবে মজ্জে মম পতি । 
থাকিতেন দ্বিবা নিশি হয়ে হইউমতি ॥ 

চরমে এত ষে ছুঃখ ঘটিল একর 
তবু ভার মনে হৃখ ছিল হুপ্রচুর ॥ 
এক দিন জিজ্ঞানিহ করি প্রণিপাত। 
এত ছুঃথে সুখী কিসে থাক প্রাণনাথ ॥ 

পুর্বেতে করিডে বাস মণির মন্দিরে | 
এখন হে দিনপাত পরের কুটারে ॥ 
পুর্ববেতে শুইতে দির্য কুক্রুম শয়নে । 
শৈবাল শখ্যায় এবে থাক হে কেমনে ॥ 
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মনোনীত্ত নবনীত ছুগ্ধ ক্ষীর- নর । 
ভোজন করিতে (প্রভু ভোঞ্য মনোহর ॥ 

এখন আহার শুধু বন ফল মূল! 
তাতেও কেমনে তুষ্টি পাও হে অতুল ] 

হাসি কহিলেন কান্ত গুন স্বর্ণ লত 1 | 

কেমনে যে সুখী থাকি সামান্য সে কথ। ॥ 
শতদল দলগত যেমন জীৰন। 
মন্নষোর দশ। প্রিয়ে জানিবে তেমন ॥ 

হৈম গেছে খট্রোপরি কভু মিদ্রা ষায় । 
কভু নিদ্রা! অনার্ত তকর তলায় ॥ 
কখন তোজন দিব্য ক্ষীর ননী সর । 
মুক্টি ভিক্ষা তরে কভু ফিরে ঘর ঘর | 

পৃথিবীর গতি এই শুন গুণবতী। 
ঞতে যে হতাশ হয় সে অবোধ অতি 

চিরকাল দিন নাহি থাকে একভাব। 
চিরকাল নাহি থাকে তিমির প্রভাব £ 

চিরকাল নীল নহে নীরদ নিচয় । 
বজবপাত বিভুযুতিক1 চির নাহি রয় ॥ 
চির ন শোভিত ফুলে তুরাভি কানন । 

পত্রহীন চির নহে ভ্রীতষ$ গহন | 



(২৯) 
চির দিন সুখ ভোগ নানি করে লোক 1 
কেহ নাহি চির দিন ঢুঃখে করে শোক! 

স্বখ দুঃখ আয়তন মানব-শরীরু । 
এতে ষে অধৈধ্য হয় সে বড় অধীর ॥ 

মনুষ্যের উপধুক্ত সদা এই হুয়। 
সতত করিবে কম্ম.যুক্তিতে যা লয় ॥ 
ছুঃখ যদি ঘটে তাহ" করিবে বহন । 

সম্পদে গর্ববিত নাহি হবে কদাচন ॥ 

শ্রিয়ভাঁধী পতি মম হাসিয়া অন্তরে। 
দিলেন স্উভর এই মৃদু মন্দ দ্বরে ॥ 

পাইয়। পরম পীতি প্রফুল্লিত প্রাণে 
বমিনু সহাস্যমুখে পাতি সন্গিধানে ॥ 

বিচিত্র বিনোদ বন বিধি বিনিশ্মিত। 

দম্পতি আছিনু সেথা সুখ অপ্রমিত ॥ 
এক দিন দিব! শেষে মুনি এক জন । 

'আমাদের কুঞ্জে এসে দিলেন দর্শন ॥ 

ব্যস্ত হয়ে পভি মমপাদ্য অর্থ দিয়া। 
অভর্থেন। করিলেন অশের করিয়া! ॥ 
সানন্দে কহেন. মুনি মধুর রচনে | 

পাইন পরম তুখ তোমার দর্শনে ॥ 
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শ্রবণে শ্রবণ কর করুণ। নিধান । 

যেআশায় আস মম তব সন্নিধান | 

শুনেছি কর্ধেতে আমি ভব গুণগ্রাম । 
বড় জ্ঞানী তুমি ধন্দ তত্তের হৃধাম ॥ 

ক্ঞানহীন আমি যদি দয়! মোরে হয় 1 
ঈশ্বর কেমন বস্তু কহ মহাশয় ] 
নানা যাগ যজ্ঞ কৈমু ভোম আনি ক্রিয়া! । 

নারিনু চিনিতে তীরে বিস্তর করিয়। | 

গিয়াছিনন কত তীর্থ কত লব নাম । 
সাগর-সঙগম গয়! গক্ত। কাশীধাম ॥ 
নিত্য লক্ষ নীলোৎ্পল করে নিৰপণ । 

গুজিন্নু কতেক কাল বিভূর চরণ ॥ 

'অতি দীন দুরাশয় নরাধম আমি । 
চিনিতে নারিহ্ তবু জগতের স্বামী ॥ 
কি কপেতে উপাসন। করিলে ভীহার। 
পাইব দর্শন তার কহ ত্রবিস্তার ॥ 

আর এক চিন্তা মম অন্তরে উদয়। 
পঞ্চত্ব পাইলে কোথা আত্মা পুনঃ রয় 
ভূতযুত দেহ এই অভুত প্রকার। 
'ভূক্কে ভুত মিশিলে কি রবে কোথা আর 
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মান। জনে নান? ভেবে নানা কথা কয । 

বুঝিলাম সব মিথ্য। বিশ্ব তমোময় ॥ 

এইকাল পরকাল নকলি অনার | 
নয়ন যুদিলে পরে জগৎ আধার 

পতি মম কহিলেন গুন মহাঁশয়। 

ভম বশে হেন কহা উপযুক্ত নয় ॥ 

মম মানা মুনি-মণি মান মনে মন । 

একপ বিরূপ ভাব ভেব না কখন ॥ 

বিভুর ভাবের মাঝে না পারি পশ্িতে । 
উচিত ন। হয় তব এমন কছিতে ॥ 
নিজ বুদ্ধিমঘত অমি কহি মহাশয় । 

শ্রবণে শ্রবণ কর হইয়া! সদয় || 

অজর অনন্ত বিস্ভু নিত্য নিরঞ্জন ॥ 

ভকত বসল তিনি অনাদি কারণ || 

কাহারে সহিত তার নাছি হয় তুল। 

অখণ্ড ব্রক্মাণ্ডেশ্বর তিনি সুক্ষ স্থল || 

কলেবর করে কোথ। নয়ন দর্শন | 

ময়ন সবারে কিস্তব করে বিলোকন প্র 

নয়নের নয়ন তিনি যে সর্বময় | 
কেমনে দেখিবে তারে কহ মহাশয় ॥ 
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ক'ত দিন ভক্তি ভাবেধ্যান করেক্ডার। 

হেরেছি যুরতি তার অভত প্রকার । 

দেখা নাহি পেয়ে তারে দেখেছি নিশ্চয় | 
নিরাকার ব্রহ্ম তিনি সর্বগুণ ময় ॥ 

প্রীতিপুষ্প ঘদি খাকে অন্তর ভিতরে । 
কি কাষ তুলিয়া ফুল বন বনান্তরে ॥ 
ভকতি যেখানে সদ সেখানে মুকতি। 

তীর্থ যাঁত্র। বল তবে কিসের যুকতি ॥ 

জিজ্ঞাসিলে বড় কথা মুনি মহাশয় । 

গঞ্চতব পাইলে পরে আত্মা কোথা বর 1 
কি দিব উত্তর আমি জীব বই নই । 

সাধ্য মত এই তবে তত্ব কথা কই ॥ 

এই সার কখা মুনি জানিবে নিশ্চয় । 

দেহ আর নাত্ম। দুই ভিন্ন বস্ত হয়! 
যেরূপ হউক দেহ হইলে পতন! 
স্ধ্বংমে আত্মার ধ্বংস ন। হয় কখন 1 

পঞ্চভূত জড়িত ষে কলেবর হয়। 
কার্য্যষন্ত্র মাত্র তাহ জানিবে নিশ্চয় ॥ 

ইচ্ছ। বিন। সেই যন্ত্র কাধ্য করে কনে । 

ইচ্ছাগ্তভি আত্ম! বিম। অন্তর না সন্ভররে.॥ 








